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Fire Victor Public Company Limited
ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

กำรเสนอขำยหุ้ นสำมั ญต่ อ ประชำชนในครั้ ง นี้ เป็ นกำรเสนอขำยหลักทรัพ ย์ ข องบริ ษัท ไฟร์ วิค เตอร์ จ ำกัด
(มหำชน) (“บริษัท”) จำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท คิดเป็นร้อยละ 25.71 ของจำนวนหลักทรัพย์
ที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด ภำยหลังกำรเสนอขำยในครั้งนี้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จากัด (มหาชน)
ผู้เสนอขำยหลักทรัพย์

: บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
Fire Victor Public Company Limited

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย

: หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท

จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขำย

: จำนวน 90,000,000 หุ้น คิดเป็นร้ อยละ 25.71 ของจำนวนหลักทรัพ ย์
ที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภำยหลังกำรเสนอขำยในครั้งนี้

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ

: 0.50 บำท

รำคำเสนอขำย

: 3.00 บำทต่อหุ้น

มูลค่ำรวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขำย

: 270,000,000 บำท

ร ะ ย ะ เ ว ล ำ ก ำ ร เ ส น อ ข ำ ย หุ้ น : 5 - 7 พฤศจิกำยน 2557
ต่อประชำชนทั่วไป
1.2

สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

กำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญในครั้ง นี้ เป็นกำรเสนอขำยผ่ ำนผู้จั ดกำรกำรจัดจ ำหน่ ำยหลั กทรั พย์ โดยจั ดสรรตำม
ดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ และไม่มีกำรเสนอขำยให้กับผู้จองซื้อรำยย่อย เนื่องจำกจำนวนหลักทรัพย์ที่
เสนอขำยในครั้งนี้มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อกำรเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไปในวงกว้ำง ทั้งนี้ สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญเป็นดังนี้
1.2.1

เสนอขำยต่อผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์

จำนวน 54,000,000 หุ้น

1.2.2

เสนอขำยต่อผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท

จำนวน 36,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่
จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หมำยถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดำ และ/หรือนิติบุคคล
ทั่วไปที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้ำ หรือบุคคลที่คำดว่ำจะเป็นลูกค้ำ เช่น ลูกค้ำที่ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ำด้ำนวำณิชธนกิจ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ลูกค้ำที่ทำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้ำ ผู้ให้คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผู้ให้กำร
สนั บ สนุ น ด้ ำนข้ อ มู ล ทำงธุ ร กิจ และผู้ แ นะน ำลู กค้ ำ /ธุ ร กิจ เป็ น ต้ น หรื อ ผู้ ที่ มี อุ ป กำรคุ ณของผู้ จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำย
หลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบั น หรือผู้ที่คำดว่ำจะได้ติดต่อในอนำคต รวมถึงผู้ที่ได้เข้ำร่วมฟัง
กำรนำเสนอข้อมูลของบริษัท และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของ
บุคคลข้ำงต้นที่จองซื้อหุ้น ผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้แก่ตนเอง
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยำยน 2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
สำหรับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย ผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย จะรวมถึงนักลงทุนสถำบันที่เคยเป็น
หรือเป็นลูกค้ำของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย หรือที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยต้ องกำรชักชวนให้ลูกค้ำในอนำคตที่จองซื้อหุ้น
ผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยตำมข้อ 5.2 ด้วย
นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง ผู้ลงทุนประเภทสถำบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ธนำคำรพำณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สิน ของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อกำรจั ด
โครงกำรลงทุ นที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วย กำรประกอบธุรกิจเงินทุ น ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วย วิธีกำรงบประมำณ หรือนิ ติบุคคลอื่นที่มีกฎหมำยเฉพำะ
จัดตั้งขึ้น
(ช) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(ซ) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(ญ) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
(ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตำม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ทั้งนี้ นักลงทุนสถำบันสำมำรถจองซื้อหุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้อ 5.2
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมำยถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดำ และ/หรือนิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์อันดีต่อ
บริษัท และต่อผู้บริหำรของบริษัท ได้แก่ ลูกค้ำ บริษัทคู่ค้ำ ผู้จัดหำสินค้ำ/บริกำร (Supplier) ผู้จัดหำแหล่งเงินทุน สถำบัน
กำรเงินที่ติดต่อ พันธมิตรทำงธุรกิจ ผู้มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ บุคคลที่ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษำของบริษัท ผู้แนะนำ
ลูกค้ำและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน เคยติดต่อ หรือผู้ที่คำดว่ำจะได้ติดต่อในอนำคต ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึง
ผู้ถื อ หุ้ น และ/หรื อผู้ บ ริ หำร และ/หรื อ พนั กงำนของบุ คคลข้ ำงต้ น ซึ่ ง จะจองซื้ อหุ้ น ผ่ ำนผู้ จั ดกำรกำรจั ดจ ำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้อ 5.2 นอกจำกนี้ ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท ยังรวมถึงพนักงำนของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำร
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จัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตำมที่กำหนดใน
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง กำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึ่งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่นๆ

หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 90,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญเดิม
ของบริษัททุกประกำร
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทจะนำหุ้นสำมัญเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำ
ขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2557 ให้
พิจำรณำรับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้
พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัทแล้ว มีควำมเห็นว่ำ บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ เรื่อง
กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนำคม 2546 ยกเว้นคุณสมบัติตำมข้อ
5(3) เรื่อง กำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำย และถือหุ้นรวมกันไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยภำยหลังจำกที่บริษัทได้จำหน่ำยหุ้นสำมัญต่อผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ -ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทและนักลงทุนสถำบันแล้ว จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์กำร
กระจำยหุ้น รำยย่ อยดั งกล่ ำว และบริ ษั ทจะดำเนิน กำรให้ต ลำดหลักทรัพ ย์ รับ หุ้ นเป็ นหลั กทรั พย์ จ ดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
1.5

ข้อมูลอื่นๆ

ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลั กทรั พ ย์ ฯ เรื่ อ ง กำรห้ ำมผู้ บ ริ ห ำรหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ กี่ย วข้ อ งขำยหุ้ น และ
หลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ำมผู้ถือ
หุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนนำหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อำจแปลงสภำพเป็นหุ้นจำนวนรวมกันเท่ำกับ
ร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยในครั้งนี้ ออกขำยภำยในกำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของ
บริษัทเริ่มทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ โดยภำยหลังจำกวันที่หุ้นของบริษัททำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ครบ 6
เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ำมขำยสำมำรถขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ำมขำยได้ในจำนวนร้อยละ 25 และเมื่อครบกำหนด
1 ปี ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ำมขำยสำมำรถขำยหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ำมขำยที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้
2.

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสำมัญของบริษัท สำมำรถโอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวน
รวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด กำรโอนหุ้นรำยใดที่จะทำให้อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคน
ต่ำงด้ำวของบริษัทเกินอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริษัทรำยนั้นได้
กำรโอนหุ้นสำมัญของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลำยมือชื่อของผู้
โอนกับผู้รับโอน และได้มีกำรส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่ำวให้แก่ผู้รับโอน กำรโอนหุ้นดังกล่ำวนั้นจะใช้ ยืนยันกับบริษัทได้
ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้น และจะใช้ยันกับบุคคลภำยนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนกำรโอน
หุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่ำ กำรโอนหุ้นถูกต้องตำมกฎหมำย ให้บริษัทลงทะเบียนกำรโอนหุ้นภำยใน 14 วัน
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นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หำกกำรโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภำยใน 7 วัน กำรโอนหุ้น
ที่ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

กำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทที่เสนอขำยในครั้งนี้ พิจำรณำจำกอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิ
ต่อหุ้น (Price to Earning Ratio : P/E) ของตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ รำคำหุ้นสำมัญที่เสนอขำยหุ้นละ 3.00 บำท คิด
เป็นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิ เท่ำกับ 16.67 เท่ำ โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจำกผลกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4
ไตรมำสล่ำสุด ตั้งแต่ไตรมำสที่ 3 ปี 2556 ถึงไตรมำส 2 ปี 2557 หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญทั้งหมดของบริษัท หลังจำกกำร
เสนอขำยหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ำกับ 350,000,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ำกับ 0.18 บำท
โดยอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขำยคิดเป็นอัตรำส่วนลดร้อยละ 65.47 จำกอัตรำส่วนรำคำต่อ
กำไรสุทธิของหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลำคม 2556 จนถึง
วันที่ 30 ตุลำคม 2557 ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ 48.28 เท่ำ และอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขำยคิดเป็นอัตรำส่วนลด
ร้อยละ 20.69 จำกอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิเฉลี่ย ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะกำรประกอบธุรกิจคล้ำยคลึงหรือ
ใกล้เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท (ธุรกิจเทรดดิ้ง) ซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ย จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน), บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิส
เต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน), และบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหำชน) ในช่วงระยะเวลำ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลำคม
2556 จนถึงวันที่ 30 ตุลำคม 2557 ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 21.02 เท่ำ
ทั้งนี้ อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่ำวคำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจำรณำถึงผลกำร
ดำเนินงำนในอนำคต
ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย จึงเปรียบเทียบอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิของบริษัทจด
ทะเบียนที่ประกอบธุกิจคล้ำยคลึงหรือใกล้เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลำคม 2556 จนถึงวันที่ 30
ตุลำคม 2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
บริษัท

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

บริ ษั ท ผลธั ญ ญะ จ ำกั ด จั ด จ ำหน่ ำ ยผลิ ต ภั ณ ฑ์
(มหำชน)
อำชีวอนำมัยและระบบ
บำบัดน้ำ
บริ ษั ท คอมมิ ว นิ เ คชั่ น จัดจำหน่ำยสำยไฟฟ้ำ
แอนด์ ซิ ส เต็ ม ส์ โซลู ชั่ น
จำกัด (มหำชน) 1
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด จั ด จ ำ ห น่ ำ ย ร ะ บ บ
บำบัดน้ำให้บริสุทธิ์
(มหำชน) 2

ตลาดรองที่จด
ทะเบียน/หมวด
ธุรกิจ

ระยะเวลา

ราคาปิดเฉลี่ย
(บาท)

P/E
(เท่า)

mai / ธุรกิจ
ขนำดกลำง

31 ตุลำคม 2556 30 ตุลำคม 2557

4.32

13.32

SET /
บริกำร/ พำณิชย์

31 ตุลำคม 2556 30 ตุลำคม 2557

3.66

23.71

mai / ธุรกิจ
ขนำดกลำง

31 ตุลำคม 2556 30 ตุลำคม 2557

1.76

26.04

ที่มำ : www.setsmart.set
หมำยเหตุ : 1 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหำชน) เริ่มซื้อขำยวันแรกวันที่ 9 กันยำยน 2556
2
บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหำชน) เริ่มซื้อขำยวันแรกวันที่ 29 ตุลำคม 2556
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4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี -

5.

การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด วิธีกำรจองซื้อ
หุ้นหลักทรัพย์ และวิธีกำรจัดสรรหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ
อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทั้งนี้ เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นในครั้งนี้ เป็นกำรเสนอขำยโดยผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์

5.2

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
5.2.1 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
444 อำคำรเอ็มบีเค ทำวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19
ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 66 2217-8888
โทรสำร : 66 2217-9261
5.2.2 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
ชั้น 16 อำคำรลิเบอร์ตี้สแควร์
287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 66 2695-5000
โทรสำร : 66 2631-1702

5.3

เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทได้ตกลงมอบหมำยให้ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินกำรจัดจำหนำยหุ้นสำมัญ
ของบริษัท ซึ่งจะเสนอขำยต่ อประชำชนจำนวน 90,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 3.00 บำท ตำมสัดส่วนกำรจัดสรรตำมที่
ปรำกฏในข้อ 1 โดยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้นประเภทรับประกันผลกำร
จำหน่ำยอย่ำงแน่นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ รำยละเอียดให้ เป็ นไปตำมสัญญำแต่ งตั้งผู้ จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
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ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์
ต่ำงๆตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้ จัดกำรกำรจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย (Underwriting Agreement) ซึ่ง
รวมถึงเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้
(ก) มีกำรแก้ไขข้อกฎหมำย ประกำศ ระเบียบ คำสั่ง หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ในภำยหลังอันเป็นเหตุให้ผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยไม่สำมำรถดำเนินกำรจัดจำหน่ำยหุ้นที่เสนอขำยนี้ต่อไปได้
(ข) มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งใดอย่ ำ งหนึ่ ง เกิด ขึ้ น แก่ บ ริ ษั ท ซึ่ ง มี ผ ลกระทบอย่ ำงร้ ำ ยแรงในทำงลบต่ อ กำร
ดำเนินงำน และ/หรือ ฐำนะกำรเงินตลอดจนรำคำหุ้นที่เสนอขำยของบริษัท
(ค) บริษัทกระทำผิดข้อสัญญำใดๆ ที่เป็นสำระสำคัญของสัญญำนี้
(ง) กรณีกำรเกิดเหตุสุดวิสัยอันทำให้คู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำนี้ได้ เพื่อประโยชน์ของกำรตีควำม
ตำมวรรคแรก “เหตุสุดวิสัย” ให้ควำมหมำยรวมถึงเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ได้แก่ สงครำม กำรก่อวินำศกรรม โรคระบำด กำรนัด
หยุดงำน กำรจลำจล หรือเหตุร้ำยแรงอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำหรือขัดขวำงต่อกำรดำเนินงำน
ของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
(จ) กรณีมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ใดๆ รวมทั้ง “เหตุสุดวิสัย” ซึ่งผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยเห็นว่ำ มีผลกระทบ
ในทำงลบอย่ำงร้ำยแรงต่อเศรษฐกิจ สภำพตลำดกำรเงินและตลำดทุนในประเทศหรือภำยนอกประเทศไทย ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม ซึ่งจะมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรดำเนินงำนตลอดจนรำคำเสนอขำยหุ้น
(ฉ) มีคำสั่งจำกสำนักงำน ก.ล.ต. คณะรัฐบำล หรือหน่วยงำน หรือองค์กรของรัฐให้หยุดกำรเสนอขำยหุ้น
ทั้งนี้ รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจำหน่ำยหุ้นดังกล่ำวข้ำงต้น จะเป็นไปตำม
รำยละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
กรณีผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยใช้สิทธิยกเลิกเสนอขำยหุ้นและจัดจำหน่ำยหุ้นดังกล่ ำวข้ำงต้น ผู้ จัดกำรกำรจั ด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย จะดำเนินกำรคืนเงินจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละรำย ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ
5.9
5.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

บริษัทตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนกำรจัดจำหน่ำยหุ้นให้แก่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,425,000 บำท โดยจะชำระให้ภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันปิดกำรเสนอขำย
5.3.3

ประมาณการจานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับ
จำนวนเงินค่ำหุ้นสำมัญที่บริษัทจะได้รับหลังหักค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำย
หุ้นสำมัญจำนวน 90,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 3.00 บำท
หัก : ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่จะได้รับ
จำนวนเงินค่ำหุ้นสำมัญที่จะได้รับต่อหุ้น

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์

270,000,000
11,666,000
258,334,000
2.87

บำท
บำท
บาท
บำท
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5.4

ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษัท
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ค่ำธรรมเนียมกำรขออนุญำตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน1
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำของกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่ำพิมพ์หนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อ โดยประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ โดยประมำณ *
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
หมำยเหตุ :

1

50,000
216,000
100,000
7,425,000
25,000
50,000
50,000
3,750,000

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

11,666,000

บาท

ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี

* ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์

5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงำนของผู้จัด กำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดกำรจองซื้อ
สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงำนของผู้จัด กำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดกำรจองซื้อ
ทั้งนี้ ผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ และผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท สำมำรถดำวน์โหลด
(Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) จำกเว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ก่อนทำกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้แก่
ตนเอง ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของบริษัทตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลง
วันที่ 1 กันยำยน 2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้แก่ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.
29/2551 เรื่อง กำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่
มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นกำรจัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
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กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยในครั้งนี้ แบ่งกำรจัดสรรออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ผู้มีอุปกำรคุณของ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ จำนวน 54,000,000 หุ้น (2) ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท จำนวน 36,000,000 หุ้น ทั้งนี้
สัดส่วนในกำรเสนอขำยหุ้นให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทยจะเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละ
ประเภท เพื่อให้กำรจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด
ทั้งนี้ จะไม่มีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้แก่ผู้จองซื้อรำยย่อย
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์สำมำรถนำส่งใบจองซื้อ และหนังสือ ชี้ชวน ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผล
บังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ระหว่ำงวันและเวลำทำกำรของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เพื่อควำม
สะดวกในกำรเตรียมกำรจองซื้อ และกำรติดต่อนักลงทุน ทั้งระบบออนไลน์และระบบโทรศัพท์บันทึกเทป หรือจัดส่งให้กับ
ผู้จองซื้อโดยตรง
5.6.1

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจานวน 54,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

กำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยตำมข้อ 5.2 โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้น
ให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับ
จองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
5.6.2

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญจานวน 36,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

กำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรของบริษัท โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้น
ให้แก่บุคคลที่บริษัทกำหนดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลดังกล่ำวก็ได้หำกไม่
สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซื้อหุ้นตำมเช็คค่ำจองซื้อหุ้น ตำมที่ระบุในข้อ 5.9.2 และหำกยอดกำรจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่
เป็นผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้อ 5.2
ขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
5.7

วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของ
บริษัท จะต้องปฏิบัติตำมวิธีกำร ดังนี้
(1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอก
รำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงรำยมือชื่อ หำกผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบ
จองซื้อหุ้นจะต้องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และ
แนบเอกสำรดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุ และ
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่ มีสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขที่
บัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นหน้ำที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชำชน พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถู กต้อง กรณีที่ผู้จ องซื้อเป็ นผู้เยำว์ จะต้อ งแนบสำเนำบัต รประจำตัวประชำชนของผู้เยำว์ (ถ้ำมี ) คำยิน ยอมจำก
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
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ผู้ปกครอง สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และ
สำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว : สำเนำหนังสือเดินทำงหรือสำเนำใบต่ำงด้ำวที่ยัง
ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์จะต้องแนบหลักฐำนว่ำสำมำรถจองซื้อได้ตำม
กฎหมำย
(ค) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ
สำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
(ง) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ : สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือสำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อม
แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ลงลำยมือ
ชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของ
สถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จัดทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันจองซื้อ
ในกรณีที่มีกำรมอบอำนำจให้ CUSTODIAN มำจองซื้อหุ้น ต้องมีหนังสือมอบอำนำจให้ CUSTODIAN
ด ำเนิ น กำรแทน 1 ฉบั บ โดยในเอกสำรกำรจองซื้ อ หุ้ น จะลงนำมโดย CUSTODIAN และจะต้ อ งมี ห นั ง สื อ ของ
CUSTODIAN ที่ระบุว่ำผู้มีอำนำจลงนำมพร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มีอำนำจลงนำมพร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง อีก 1 ฉบับ
(จ) กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยหรื อต่ำงด้ำว หรือนิติบุ คคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือในต่ำงประเทศ: เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และได้ผ่ำนขั้นตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำม
เสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมระเบียบที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนดแล้ว ให้ผู้จองซื้อ
ดำเนินกำรกรอกใบจองซื้อหุ้น และลงนำมตำมตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย จัดส่งใบจองซื้อหุ้นให้
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย โดยไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้
จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดการการจัดจาหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ
(ฉ) กำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) : ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่สำมำรถให้บริกำรจองซื้อหุ้นผ่ำนระบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ซึ่งผ่ำน
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ขั้นตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence
: KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง (Suitability Test)กับผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื้อ โดยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื้อผ่ำนระบบ
ออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ ใช้ (User Name) และรหัสผ่ำน (Password
Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่ำได้ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในหนังสือชี้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุปของ
หลักทรัพย์และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดังกล่ำว
โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะจัด
ให้มีหนังสือชี้ชวนและข้อมูลสรุปในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
(ช) กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป : ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนผู้แนะนำกำรลงทุนของ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่สำมำรถให้บริกำรจองซื้อหุ้นผ่ำนระบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด
(มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ
กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยได้ผ่ำนขั้นตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถใน
กำรรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป โดย
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์ บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้
จองซื้อต้องยืนยันว่ำได้ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในหนังสือชี้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์และ
ยิน ยอมผู กพั น ตำมหนั ง สื อ ชี้ ชวนและ/หรื อ ข้ อ มู ล สรุ ป ของหลั กทรั พ ย์ ดั ง กล่ ำวโดยผู้ จ องซื้ อ ไม่ ต้ องแนบเอกสำรใดๆ
ประกอบกำรจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและข้อมูลสรุปในเว็บไซต์ (Website)
ของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์โดยจะต้องปฏิบัติตำม ดังนี้
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ต้องแจ้งกำรจัดสรรจำนวนหุ้นจอง
ให้แก่ผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร รำคำที่เสนอขำย จำนวนเงินที่ต้องชำระ กำรฝำก
หุ้น วิธีกำรและวันที่ต้องชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำ ผู้จองซื้อสำมำรถศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญใน
หนังสือชี้ชวนและข้อมูลสรุปผ่ำนเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือจำกหนังสือชี้ชวนผ่ำน
www.sec.or.th
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อ
ผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชำชน วันเดือนปีเกิด ธนำคำรที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน เป็น
ต้น
- ผู้จองซื้อต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในหนังสือ
ชี้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี้ชวนและ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดังกล่ำว
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรำยละเอียด
กำรจองซื้อ ผ่ำนทำงโทรศั พท์บัน ทึกเทป ต้ องบั นทึกค ำสั่ง กำรจองซื้อ ผ่ำนระบบที่ ผู้จั ดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพ ย์
จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน วันและเวลำบันทึกกำร
จองซื้อผ่ำนระบบ
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หำกผู้จองซื้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ หรือผ่ำนระบบโทรศัพท์บันทึกเทป
ได้ ผู้จองซื้อสำมำรถทำกำรจองซื้อตำมวิธีกำรจองในข้อ 5.7.2 (1) ข้อ (ก) – (จ) ได้
ภำยหลังจำกกำรจองซื้อ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องแจ้งยืนยันกำรจองซื้อสำหรั บผู้
จองซื้อ ผ่ำนระบบโทรศัพท์บันทึกเทปตำมช่องทำงที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยแต่ละรำยได้กำหนดไว้
(ซ)

กรณีผู้จองซื้อที่เลือกฝำกหลักทรัพย์เข้ำบัญชี Issuer Account : A/C 600 ต้องแนบเอกสำรเพิ่มเติม

ดังนี้
-

เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลักทรัพย์ เฉพำะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชี

-

แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติบุคคล

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
(2) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำน และสำขำของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือตั้งแต่ เวลำ 9.00 น.-16.00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2557 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกำยน
2557
(3) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยวิธีกำรชำระเงินดังนี้
(ก) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจำกเงินที่ฝำกอยู่กับ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กำร
ชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติ จะกระทำได้เฉพำะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์กับผู้จัดกำร
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ
และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดังกล่ำวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
(ข) ในกรณีที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยตัดเงินจำกระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝำกอยู่กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ไม่ผ่ำน ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจอง
ซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้ำบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 แต่ละรำย
กำหนด พร้อมส่งหลักฐำนกำรโอนเงินมำยังผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละ
รำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้ำกับบัญชีบริษัทต่อไป
(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะ
จองซื้อหลักทรัพย์ด้วยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แต่ไม่สำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบเงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝำกอยู่กับ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ได้ ผู้จองซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีกำรชำระเงินดังนี้
- หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2557 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. และวันที่ 6
พฤศจิกำยน 2557 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. - 12.00 น. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน
เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำร โดยหำกชำระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2557 เท่ำนั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้อง
เป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหำกชำระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ลงวันที่ภำยหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผล
ใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2557
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- หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2557 และในวันที่ 7 พฤศจิกำยน
2557 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน (Good Fund)
หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจำกเงินที่ฝำกอยู่กับผู้จัดกำร
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์เท่ำนั้น
- ผู้จองซื้อที่ชำระค่ำจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ำยเข้ำ
บัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 แต่ละรำยกำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง และโปรดนำส่งตำมเวลำที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย แต่ละรำยกำหนด โดยผู้จัดกำรกำร
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้ำบัญชีบริษัทต่อไป
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของผู้จองซื้อทุกรำยเข้ำบัญชีของ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำตัดสิทธิกำรจองซื้อหุ้นสำมัญของผู้
จองซื้อหุ้นรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ได้จำกกำรเรียกเก็บเงินครั้งแรก หรือผู้
จองซื้อที่ไม่ดำเนินกำรชำระค่ำจองภำยในเวลำที่กำหนดตำมข้อ 5.7.1(3)
(4) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ 5.7.2 (1) พร้อมเงินค่ำจองซื้อตำมข้อ 5.7.2
(3) มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อหุ้นและชำระเงินได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมสถำนที่ที่ได้ระบุ
ไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2557 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 ยกเว้นผู้จองซื้อผ่ำน
ทำงระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือเอกสำร
ประกอบกำรจองซื้อ
(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญแล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมข้อ 5.2 มีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินกำรไม่
ครบถ้วน ตำมข้อ 5.7.1 (1) - (4)
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หำกมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินกำรหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดสรรหุ้นตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.6 สำหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับ
กำรจัดสรร หรือได้รับกำรจัดสรรน้อยกว่ำจำนวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่ำจองซื้อตำมรำยละเอียดในข้อ 5.9
5.9

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1

กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้น หรือ ผู้จองซื้อหุ้นได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ครบตำมจำนวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รำยที่เป็นผู้รับจองซื้อจำกผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับกำร
จัดสรรหุ้นนั้น จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผู้
จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรที่จองซื้อผ่ำนตนเอง โดยกำรโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกที่อยู่กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย หรือโอน
เงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรื อ จ่ ำยเป็ น เช็ ค ขี ด คร่ อ มเฉพำะสั่ ง จ่ ำ ยผู้ จ องซื้ อหุ้ น ตำมชื่ อ ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นใบจองซื้ อ และจั ด ส่ ง ทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยเร็วที่สุดและจะไม่เกิน 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำร
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จองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรรมเนียมกำรโอน หรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชี
หรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี)
ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
รำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้องชำระดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำ
จองซื้อหุ้นสำมัญที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร นับจำกวันที่พ้นกำหนดระยะเวลำ 14 วัน จนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำร
ดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีเงินฝำกที่อยู่กับผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำย หรือบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือส่งเช็คเงินค่ำจองซื้อหุ้นคืนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือ
ว่ำผู้จองซื้อได้รับเงินค่ำจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทั้งนี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อหรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค ซึ่ง
ไม่ใช่ควำมผิดของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ในใบ
จองซื้อผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.9.2

กรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเช็คค่ำจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับกำร
จัดสรรหุ้น อันเนื่องมำจำกไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซื้อหุ้นตำมเช็คค่ำจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็ค
ดังกล่ำวคืนจำกผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จอง
ซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ในกำรที่ผู้จองซื้อไม่มำ
ติดต่อขอรับเช็คคืน
5.9.3

กรณีที่มีการยกเลิกการจองซื้อ

(ก) กรณี เกิดเหตุกำรณ์ ตำมที่ ระบุไว้ ในข้อ 5.3.1 เงื่อ นไขกำรจั ดจ ำหน่ ำยหลักทรั พย์ และผู้ จัด กำรกำรจั ด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยใช้สิทธิยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจำหน่ำยหุ้น ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิ
ยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุกำรณ์ อื่ นใดที่ทำให้บริษัทที่ ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือ หยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพ ย์
หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้ง
ควำมประสงค์ต่อผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วันที่เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว
หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรือเหตุกำรณ์ตำม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดกำร
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจำกผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่ำว จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำ
จองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรำยนั้นๆ โดยกำรโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกที่อยู่กับผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำย หรือโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือจ่ำยเป็น เช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยผู้จองซื้อหุ้นตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น โดยเร็วที่สุดและจะไม่เกิน 14 วัน นับจำกวันปิดกำร
จองซื้อหุ้น หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุกำรณ์ตำม (ข)
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ทั้งนี้ กรณีไม่สำมำรถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มี
หน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำก
จำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร นับจำกวันพ้นกำหนดระยะเวลำ 14 วัน จนถึงวันที่สำมำรถจัดส่งได้
อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีเงินฝำกที่อยู่กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย หรือบัญชี
ธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่ง
เช็คเงินค่ำจองซื้อหุ้นคืนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้รับ
เงินค่ำจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทั้งนี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อหรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค ซึ่ง
ไม่ใช่ควำมผิดของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ในใบ
จองซื้อผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.10

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้ำที่เป็น
นำยทะเบียนหุ้นสำมัญให้กับบริษัท และให้บริกำรรับฝำกใบหุ้นที่จองซื้อในกำรเสนอขำยครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
กล่ำวคือ ผู้จองซื้อสำมำรถใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และเข้ำสู่ระบบซื้อขำยแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้
ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสำมำรถขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นสำมัญของบริษัท
เริ่มทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่ำงกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สำมำรถ
ขำยหุ้นสำมัญได้ในตลำดหลักทรัพย์จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น
ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่ประชำชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสำมำรถเลือกให้บริษัทดำเนินกำรในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะส่ง
มอบใบหุ้นตำมจำนวนหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับกำรจัดสรรสิทธิกำรจองซื้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภำยใน 15 วัน นับจำกวันปิดกำรจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สำมำรถขำยหุ้นที่
ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออำจจะได้รับใบหุ้นภำยหลังจำกที่หุ้นของบริษัท
ได้รับอนุญำตให้เข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ ผู้จอง
ซื้อ ประสงค์ ที่ จ ะฝำกหุ้ น ไว้ ใ นบั ญชี ข องบริ ษั ท หลั กทรั พ ย์ ซึ่ ง ผู้ จ องซื้ อ มี บั ญชี ซื้อ ขำยหลั กทรั พ ย์ อ ยู่ กรณี นี้ บริ ษั ท จะ
ดำเนินกำรนำหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” โดยศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกหุ้นสำมัญอยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จอง
ซื้อภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันปิดกำรจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อ
ฝำกไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลำด
หลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นของบริษัททำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินกำรตำมข้อ 5.10 (2) ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของบัญชี
ซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของหลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะ
ดำเนินกำรออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตำมข้อ 5.10.1 แทน
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5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นของตนเองไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์โดยผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันปิดกำรจองซื้อหุ้น
ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์
อนุญำตให้หุ้นของบริษัททำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ และหำกผู้จองซื้อต้องกำรถอนหลักทรัพย์ดังกล่ำว ผู้จองซื้อ
สำมำรถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ซึ่ งจะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหลักทรัพย์ตำมอัตรำที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
กำหนด ทั้งนี้ กำรถอนหุ้นสำมัญที่ฝำกไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลำในกำร
ดำเนินกำร ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝำกใบบัญชีดังกล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหุ้นสำมัญได้ทันภำยในวันที่หุ้นสำมัญของบริษัท
เริ่มทำกำรซื้อขำยได้ในวันแรกในตลำดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ หำกผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อบริษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้น
ให้แก่ผู้จองซื้อตำมข้อ 5.10.1 แทน

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
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